ÀREA D’ESPAI PÚBLIC
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS

En relació al servei públic de recollida de residus municipals i neteja viària de
l’Ajuntament de Viladecans, els tècnics sotasignants
INFORMEN

Que en data 24 de març de 2011 el Ple Municipal va aprovar la concessió del contracte del
servei públic de recollida de residus municipals i neteja viària de l’Ajuntament de Viladecans, a
l’empresa URBASER, SA. per un preu anual de 5.173.534,51 euros (8% IVA inclòs)
Que per acord del Ple, adoptat en data 22 de desembre de 2011, es va aprovar la primera
modificació del present contracte consistent en la reducció del preu del contracte valorada en un
import de 508.567,91 € (inclòs 8% l’IVA, benefici industrial i despeses generals).
Que per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en data 24 de novembre de 2014, s’aprova
la revisió del contracte, d’acord amb les variacions produïdes en els índex dels costos, en el
períodes octubre 2011 a octubre 2013, amb efectes econòmics de 1 d’octubre 2013 i 2014
respectivament, resultant un preu anual revisat del contracte de 4.962.789,29 (10% IVA inclòs),
efectes econòmics 1 d’octubre 2013.
Que per acord de Ple de data 26 de novembre 2015, s’aprova la segona modificació del
contracte, amb efectes 1 de desembre 2015, pels serveis de la Fase II, amb un nou preu anual
del contracte de 5.313.822,80€ (10% IVA inclòs), i revisions de preus amb efectes econòmics
fins al 30 de setembre 2014 inclosos.
Que per acord de Junta de Govern Local de 21/12/2016 s’aprova el coeficient de revisió de
preus 0,98819276 (-1,1807%), de les variacions del periode octubre 2014-octubre 2015, efectes
econòmics octubre 2015, resultant el nou preu anual del contracte, un cop aplicats els
coeficients de revisió pels períodes octubre 2013-2014 i octubre 2014-2015, en l’ import de
4.783.041,02€, amb efectes econòmics de l’ 1 de desembre de 2015.
Que per acord de Ple de data 29 de juny de 2017 s’aprova la tercera modificació del contracte,
amb un nou preu anual del contracte per un import de 4.968.041,02 € (abans 10% IVA),
amb efectes econòmics des de l’1 de gener de 2017.

Que per acord de Ple de 26/07/2018 es va aprovar la quarta modificació del contracte, resultant
un nou preu anual de contracte (abans IVA) de 5.059.044,27€,
Que per acord de Ple de 28/02/2019 es va aprovar la revisió de preus del contracte,
corresponent a tres períodes de revisió, amb efectes octubre 2016, octubre 2017 i octubre 2018.
El nou preu anual resultant és de 5.165.812,72 € (abans d’IVA).
Que per acord de Junta de Govern de 28 de juliol de 2014 es va aprovar l’adjudicació dels
serveis de neteja viària de l’entorn corresponent al Parc de Negocis (Sectors urbanístics
Gabrielistes II, Parc de la Marina i Parc d’Activitats), com a contracte complementari de
l’esmentat anteriorment.
Que en data 30 de setembre de 2019 finalitza el primer termini de 8 anys del contracte, que té
la possibilitat de dos pròrrogues de dos anys, i també finalitza el contracte complementari.
Que el departament de Serveis Públics ha encarregat un estudi tècnic i d’anàlisi de costos de
diferents opcions per la renovació i actualització dels serveis que es presten actualment, que en
aquests moments està finalitzat. L’encàrrec es va realitzar mitjançant el contracte menor
expedient 48/2018/CMSERV2 “Contractació del servei per l'elaboració de la diagnosi del servei
de neteja viària i recollida de residus de l'Ajuntament de Viladecans”, aprovat amb resolució de
data 14/11/2018.
Que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en data 26 de febrer de 2019, va formalitzar
l'Acord Metropolità per al Residu Zero i es va aprovar el Programa Metropolità de Prevenció i
Gestió de Recursos i Residus Municipals (PREMET25), que marca unes noves pautes dels
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sistemes de recollida per tal de poder intentar complir les obligacions de la Directiva Marc de
Residus de la UE. Per tal de realitzar unes actuacions coordinades, l’AMB també té en tràmit
l’aprovació de la contractació d’enginyeries per fer estudis de les diferents situacions dels
municipis i la seva adaptació a aquest Acord. Donada la nostra situació contractual, s’ha
demanat que Viladecans sigui dels primers ajuntaments en que es facin aquests treballs. Això
tindrà que ser previ a una nova contractació, donat que incideix directament en el disseny dels
procediments de funcionament i en la tipologia dels serveis.
Atès que resulta necessari donar continuïtat a la prestació que realitza l’empresa Urbaser, SA,
en execució del contracte principal i del contracte complementari fins que el nou contracte
estigui formalitzat, estimant-se un termini màxim per a la tramitació i adjudicació de la nova
licitació de dos anys.
Atesa la insuficiència dels mitjans personals i materials amb que compta l’Ajuntament de
Viladecans per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer amb el contracte, com a
conseqüència de la impossibilitat de destinar total o parcialment el personal que actualment
presta serveis a la corporació, així com la impossibilitat de contractar nou personal a la plantilla
per limitacions pressupostàries.
Que els contractes tenen un sistema de control de qualitat, segons estableixen els Plecs Tècnics
del contracte principal en el seu article 47.1, 47.2 i 50, que fa que la retribució de l‘adjudicatària
del servei està formada per una part fixa (94%) i una part variable (6%). L’obtenció de la part
variable depèn de l’assoliment d’una sèrie d’objectius en funció de les variables que es detallen
a continuació:
- 2% en funció de l’evolució dels indicadors objectius que mesuren l’evolució de la recollida
selectiva en comparació amb 4 municipis dels voltants i de característiques similars:
Castelldefels, El Prat de Llobregat, Gavà i Sant Boi. Les variables que s’analitzen son les
següents:
CASTELLDEFELS
TOTAL INDIF. i SELECT. 2015
Rebuig domiciliària +
Neteja
viària+voluminosos a
abocador
Total fracció selectiva
Fracció Paper
Fracció Vidre
Fracció Envasos
Fracció Orgànica
Tractament Voluminosos
Fracció Poda
TOTAL tn

EL PRAT

GAVÀ

Per calcular l’assoliment dels objectius es s’utilitza el criteri següent:
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SANT BOI

VILADECANS

- 1% en funció de la satisfacció ciutadana en base al resultat de enquestes. El criteris son els
següents:

- 1% de satisfacció ciutadana comparant les queixes rebudes dels serveis de neteja viària
respecte a les queixes de la resta de serveis de l’Àrea d’Espai Públic en funció dels criteris
següents:
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- 2% en funció d’inspeccions de qualitat del servei de neteja viària en funció dels criteris
següents:
Es realitzen inspeccions dels diferents circuits de neteja viària. L’inspector va al cirucit a primera
hora, abans que actuï l’equip de neteja. Treu fotografies dels residus i brutícia que va trobant i a
l’ultima hora, un cop el servei de neteja ha finalitzat, torna al circuit als mateixos punts on va
trobar les incidències per fer fotografies de com es troben en aquell moment. Tots els circuits
parteixen amb una puntuació i cada incidència de neteja està valorada amb una puntuació. Les
incidències que es van detectant a primera hora i que continuen a última hora van restant punts
a la valoració del circuit obtenint-ne una puntuació final de neteja del circuit en base a la
tabulació següent:

Es realitzen un mínim de tres inspeccions a la setmana i a cada inspecció s’anoten un 20 punts
de control.
Les inspeccions s’agruparan mensualment de forma que s’obtindrà una valoració mensual de
les inspeccions.
Es dividiran les inspeccions en:
-

SATISFACTÒRIES: Aquelles que tinguin un IQ ≥ 0
NO SATISFACTORIES: Aquelles que tinguin un IQ < 0

Puntuació (Q) de les inspeccions realitzades en un mes.
El nombre de inspeccions satisfactòries (IS) dividit pel nombre total d’inspeccions realitzades
(TI) ens donarà la puntuació Q obtinguda en un mes.
Q = IS/TI
Factor de correcció (FR).
Amb l’objectiu de valorar la puntuació individual obtinguda a cada inspecció es calcularà un
factor de correcció que modificarà a l’alça o a la baixa la puntuació Q obtinguda en un mes. El
procediment per calcular el (FR) serà el següent:
-

Sumar la puntuació d’inspeccions satisfactòries del mes (PIS).
Sumar la puntuació d’inspeccions no satisfactòries del mes (PINS).
Si PIS > PINS aleshores FR = -(PIS/PINS)
Si PIS < PINS aleshores FR = PINS/PIS

Puntuació corregida (QC) de les inspeccions d’un mes.
QC = Q + FR
La taula que indica el grau d’assoliment dels objectius és la següent:
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QC
70,00
71,00
72,00
73,00
74,00
75,00
76,00
77,00
78,00
79,00
80,00
81,00
82,00
83,00
84,00
85,00
86,00
87,00
88,00
89,00
90,00
91,00
92,00
93,00
94,00
95,00
96,00
97,00
98,00
99,00
100,00

%

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,55
1,6
1,65
1,7
1,75
1,8
1,85
1,9
1,95
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Que a més està previst un control de la prestació del servei, que està contemplat en l’article
47.3 del Plec de Prescripcions Tècniques (inclou el control de la presència dels equips, i el
control de les normes i de la quantitat de la prestació). Aquest control té unes penalitzacions
directes i independents del control de qualitat, i contemplades als articles 51 i 52 del Plec de
Prescripcions Tècniques.
Que per tant, els sistemes de control de qualitat i de control de prestació del servei establert en
els plecs comporten que el concessionari no tingui garantit l’abonament de la totalitat del preu
del contracte, traslladant-li part del risc operacional derivat de l’explotació del servei objecte
d’aquest contracte, i sense perjudici de l’aplicació del règim sancionador i de penalitats establert
en el plec de clàusules d’explotació.
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Que l’empresa Urbaser, SA, ha desenvolupat el servei objecte del contracte de conformitat amb
l’establert al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques
que regeixen el present contracte i a plena satisfacció del departament de Serveis Públics de
l’Àrea d’Espai Públic.
Que l’empresa Urbaser, SA, en data 23 de juliol de 2019 (registre d’entrada núm. 2019022238),
va presentar un escrit davant el registre general de l’Ajuntament de Viladecans, en el que
sollicita prorrogar el contracte inicial per un període de dos anys més.
En base a tot el que s’ha exposat, S’INFORMA FAVORABLEMENT I ES SOLLICITA:
PRIMER.- APROVAR LA PRÒRROGA del contracte administratiu de gestió de serveis
públics de recollida de residus i neteja viària de Viladecans amb obres de primer
establiment en la modalitat de concessió, pel període comprés entre l’1 d’octubre de 2019 i
el 30 de setembre de 2021, d’acord amb els plecs de clàusules d’explotació i de prescripcions

tècniques i l’oferta presentada, en tot el que millori els referits plecs, a favor de l’empresa

Urbaser, SA, consolidant les ampliacions acordades, pel preu anual de 5.682.393,99
euros (IVA inclòs) i un total pels dos anys de pròrroga de 11.364.787,98 euros (IVA
inclòs), en concepte de serveis de recollida de residus i neteja viària, d’acord amb el
següent detall:
Preu contracte anual
(sense IVA)

10% IVA

Preu contracte anual
amb IVA

Recollida de residus

2.538.075,54

253.807,55

2.791.883,09

Neteja viària

2.582.282,63

258.228,26

2.840.510,89

Comunicació

45.454,55

4.545,46

50.000,01

5.165.812,72

516.581,27

5.682.393,99

TOTAL

SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa corresponent a la pròrroga del contracte
principal per un import total de 11.364.787,98 € (IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació
pressupostàries, amb els imports i ADs següents:

2019

€

AD

CONTRACTE RECOLLIDA DE
31020/16210/22799 RESIDUS
VEHICLES RECOLLIDA RESIDUS I
31020/16210/62400 NETEJA VIÀRIA

530.970,77 12012000053773

31020/16300/22700 CONTRACTE NETEJA VIÀRIA

722.627,72 12019000053775

2020

167.000,00 12019000053774

€

AD

2.123.883,09 12012000053776

31020/16210/62400

CONTRACTE RECOLLIDA DE
RESIDUS
VEHICLES RECOLLIDA RESIDUS I
NETEJA VIÀRIA

31020/16300/22700

CONTRACTE NETEJA VIÀRIA

2.890.510,90 12012000053778

31020/16210/22799
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668.000,00 12012000053777

2021

€

AD

CONTRACTE RECOLLIDA DE
31020/16210/22799 RESIDUS
VEHICLES RECOLLIDA RESIDUS I
31020/16210/62400 NETEJA VIÀRIA

1.592.912,32 12012000053779

31020/16300/22700 CONTRACTE NETEJA VIÀRIA

2.167.883,18 12012000053781

501.000,00 12012000053780

En relació a l’Autorització i Disposició de la despesa a càrrec dels pressupostos generals dels
exercicis de 2020 i 2021, aquesta es realitza amb la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en els exercicis
corresponents.
TERCER.- APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA del contracte administratiu de serveis de
neteja viària de l’entorn corresponent al Parc de Negocis (Sectors urbanístics
Gabrielistes II, Parc de la Marina i Parc d’Activitats), pel termini comprès entre l’1 d’octubre
de 2019 i el 30 de setembre de 2021, de conformitat amb el plec de clàusules d’explotació del

contracte principal, en relació als serveis objecte del contracte complementari, el plec de
prescripcions tècniques del contracte complementari i l’oferta presentada, a favor de l’empresa
URBASER, SA, per un import anual de 288.220,84 € (10% d’IVA inclòs), el que suposa un
import de 576.441,48 € (10% d’IVA inclòs) pels dos anys d’execució de la pròrroga.

QUART.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa corresponent a la pròrroga del contracte
complementari per un import total de 576.441,48 € (10% d’IVA inclòs) a càrrec de l’aplicació
pressupostària 31020 16301 22700 CONTRACTE NETEJA VIÀRIA PARC NEGOCIS, amb els

imports i els ADs següents:
€

AD

2019

72.055,19 12019000052945

2020

288.220,74 12019000052947

2021

216.165,55 12019000052949

En relació a l’Autorització i Disposició de la despesa a càrrec dels pressupostos generals dels
exercicis de 2020, i 2021 aquesta es realitza amb la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en els exercicis
corresponents.
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